
 

PRAVILNIK O SESTAVI LIST SODNIKOV IN VODIJ SODNIKOV 

ZHNTS 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

Pravilnik  predpisuje način in kriterije za sestavo list sodnikov za sojenje in vodij sodnikov 

za strokovno spremljanje sojenja tekem hokeja na travi in dvoranskega hokeja. 

OPOMBA: 

Kadarkoli je v pravilniku uporabljen izraz sodnik, je poleg moškega spola vedno mišljen 

tudi ženski. Moški spol se uporablja zgolj zaradi poenostavitve. 

 II. LISTE SODNIKOV 

2. člen 

Za različne nivoje tekmovanja se oblikujejo liste sodnikov. 

Listo mednarodnih sodnikov in listo sodnikov za sojenje tekem v organizaciji ZHNTS na 

predlog sodniške komisije ZHNTS potrdi UO ZHNTS. V kolikor UO ZHNTS list ne potrdi, 

sodniška komisija ZHNTS o listah ponovno odloča. 

Liste se sprejemajo za tekmovalno sezono in jih načeloma med sezono ni mogoče 

spreminjati. 

3. člen 

Sodnik je lahko istočasno uvrščen le na eno izmed list za sojenje tekem v organizaciji 

ZHNTS. 

Sodniki z višjih list lahko sodijo tudi tekme nižjega nivoja tekmovanja. 

Mednarodni sodniki oz. perspektivni sodniki z nižje liste so lahko na predlog vodje 

sodnikov v interesu ZHNTS, odrejeni na tekme višjega nivoja. 

 LISTE MEDNARODNIH SODNIKOV 

4. člen 

Na osnovi predpisov EHF-a se za vsako sezono oblikuje predlog list mednarodnih sodnikov. 

5. člen 

Na listo mednarodnih sodnikov se lahko predlaga državni sodnik, ki izpolnjuje naslednje 

pogoje: 



1. ni starejši od 46 let, če se je dotlej nahajal na tej listi in ne starejši od 40 let, če 

prihaja nanjo; 

2. je bil najmanj zadnje leto uvrščen na A listo; 

3. je sodil najmanj 10 tekem državnega prvenstva; 

4. vsaj pogovorno obvlada angleški jezik; 

5. je zdravstveno sposoben; 

6. ima primerne športne in moralne vrline, ki ne krnijo ugleda ZHNTS. 

III. LISTE SODNIKOV ZA TEKME V ORGANIZACIJI ZHNTS 

7. člen 

Za tekme v organizaciji ZHNTS oblikuje sodniška komisija ZHNTS naslednje liste 

sodnikov: 

1. A lista - lista sodnikov za članske tekme; 

2. B lista - lista sodnikov za mladinske in kadetske tekme; 

3. M lista - lista sodnikov za tekme nižjih selekcij. 

8. člen 

Na A listo se lahko uvrsti sodnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. ni starejši od 46 let, če se je doslej nahajal na tej listi in ne starejši od 40 let če 

prihaja nanjo; 

2. da ima, v primeru da prihaja na to listo, v zadnjem letu vsaj pet kontrol sojenja od 

vodij sodnikov s primerno oceno ter ima pozitivno mnenje sodniške komisije 

ZHNTS; 

3. da ima opravljeno usposabljanje 3. stopnje Sodnik hokeja na travi. 

9. člen 

Na B listo se lahko uvrsti sodnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. ni starejši 40 let, če se je doslej nahajal na tej listi in ne starejši od 35 let, če prihaja 

nanjo; 

2. da ima, v primeru da prihaja na to listo, v zadnjem letu vsaj tri kontrole sojenja od 

vodij sodnikov s primerno oceno ter ima pozitivno mnenje sodniške komisije 

ZHNTS; 

3. da ima opravljeno usposabljanje 2. stopnje Sodnik začetnik hokeja na travi. 

10. člen 

Na M listo se lahko uvrsti sodnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da ima opravljeno usposabljanje 1. stopnje Mladi sodnik hokeja na travi; 

2. da ima pozitivno mnenje sodniške komisije ZHNTS. 



VI. SPREMEMBE NA LISTAH 

11. člen 

Zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete sojenja in pozitivne kadrovske selekcije sodnikov se 

liste za novo tekmovalno sezono dopolnjujejo s sodniki z nižjih list. 

12. člen 

POPOLNITEV LIST 

1. Na A listo se iz B liste uvrsti najmanj en sodnik, ki izpolnjuje pogoje za uvrstitev 

nanjo v skladu s tem Pravilnikom. 

2. Na posamezno listo se lahko uvrsti še toliko sodnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega 

Pravilnika za uvrstitev na listo, da posamezna lista šteje predpisano število sodnikov. 

3. UO ZHNTS lahko izjemoma o uvrstitvi posameznega sodnika odloča tudi brez 

pozitivnega mnenja sodniške komisije ZHNTS. 

13. člen 

UMIK Z LISTE 

S posamezne liste se umakne najmanj toliko sodnikov, da šteje lista s tem pravilnikom 

predpisano število sodnikov. 

V. UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI IN RAZVRSTITEV V KAKOVOSTNE 

SKUPINE 

14. člen 

Sodniška komisija ZHNTS spremlja in analizira delovanje sodnikov na tekmah v 

organizaciji ZHNTS ter v ta namen organizira spremljanje sojenja v skladu s sistemom 

strokovnega izobraževanja. 

15. člen 

Sodniška komisija ZHNTS razvrsti na osnovi kvalitete delovanja v preteklem obdobju 

sodnike z A liste v vsaj po dve kvalitetni skupini. 

Sodniška komisija ZHNTS lahko na osnovi analize sojenja po spomladanskem delu 

prvenstva ali med sezono spremeni razvrstitev sodnikov po posameznih skupinah. 

16. člen 

Za razvrstitev sodnikov v okviru list in kvalitetnih skupin se uporabljajo naslednji kriteriji: 

1. ocena vodij sodnikov; 

2. uspešnost v strokovnih programih; 



3. rezultati analize sojenja po bistvenih elementih sojenja; 

4. rezultati preizkusov telesne in teoretične pripravljenosti; 

5. starost sodnika po letu rojstva - če ni bistvenih kvalitetnih in drugih razlik, ima 

prednost mlajši; 

6. drugi relevantni podatki. 

17. člen 

Sodnik, lahko pred sestavo list zaprosi za mirovanje za obdobje enega leta. Sodniška 

komisija ZHNTS mu lahko vlogo odobri na osnovi kvalitete in perspektivnosti. Po 

končanem obdobju mirovanja se lahko sodnik vrne na listo. 

V primeru daljše časovne odpovedi zaradi bolezni, poškodbe ali drugih opravičljivih 

vzrokov se o statusu sodnika odloča na osnovi ocene njegove kvalitete in/ali perspektivnosti. 

VI. LISTE VODIJ SODNIKOV ZA STROKOVNO SPREMLJANJE SOJENJA NA 

TEKMAH V ORGANIZACIJI ZHNTS 

18. člen 

Z uspešno opravljeno 3. stopnjo izobraževanja sodnikov v okviru ZHNTS izpolnijo sodniki 

oziroma kandidati pogoj za opravljanje dela vodje sodnika.  

Vodje sodnikov sestavljajo listo vodij sodnikov za posamezni rang tekmovanja. 

19. člen 

Vodja sodnikov mora za opravljanje funkcije izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. je zdravstveno sposoben za opravljanje funkcije; 

2. da ima licenco 3. stopnje Sodnik hokeja na travi; 

3. da ima pozitivno mnenje sodniške komisije ZHNTS. 

20. člen 

Za vodje sodnikov se uporabljajo določbe sodniške strukture ZHNTS. 

 VII. KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Zaradi jasnih interesov sodniške komisije ZHNTS se lahko določila tega pravilnika pri 

sestavi posamezne liste ustrezno prilagodijo. 

22. člen 

Sodniška komisija ZHNTS lahko za izvedbo ali opravljanje posameznih nalog iz tega 

Pravilnika pooblasti posameznike ali druge organe. 



23. člen 

 

Pravilnik začne veljati takoj s sprejetjem na seji Upravnega odbora ZHNTS.  

 

 

 

Murska Sobota, 12.2.2013  

 

 

Predsednik sodniške komisije ZHNTS  

Sašo Sukič 


